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Editorial
Amigos,
Fechamos o mês de setembro com uma 
noticia muito triste. Em setembro per-
demos um dos amigos mais queridos de 
nossa Associação. Perdemos o senhor 
Felippe José Crescenti que vai deixar 
muita saudade, mas também um exem-
plo a ser seguido e um 
nome respeitado gra-
vado eternamente em 
nossa Associação.
Iniciamos o mês de 
outubro com um even-
to, dias 9 e 10,  que 
vai fazer história. O 
curso Básico do PECS 
ministrado por Anne 
Hoffman e Jill Wae-
genaere, que por ter 
verba do Ministério da Saúde teve suas 
inscrições 100% gratuitas e foi um su-
cesso absoluto.
Dia 11 de Outubro aconteceu o XV En-
contro de Amigos pelo Autismo com 
participação da Dra. Jacy Perissinoto, 
do Caio Miguel, da Meca Andrade, da 
Fernanda Marques e de varias outras 
pessoas muito importantes.
Os dois eventos foram no Hospital Cruz 
Azul que impressionou a todos pelo con-
forto e qualidade de suas instalações.
No NdA do próximo mês, mostraremos 
mais fotos dos eventos e a tabulação 
completa das avaliações que recebe-
mos.
Finalmente, estamos preparando as 
eleições para a diretoria de 2010 o que 
quer dizer que já estamos muito próxi-
mos de terminar mais um ano.
Inicio hoje mandando um abraço muito 
forte e reconhecido ao Hospital Cruz 
Azul que tão gentilmente nos cedeu o 
auditório na pessoa do Coronel João 
Rogério Felizardo.
Ao nosso querido amigo e tantas vezes 
presidente Carlos Von Poser, o nosso 
abraço carinhoso e reconhecido, pelo 
toque de cidadania e criatividade con-
ferido ao curso do PECS e ao XV En-
contro de Amigos pelo Autismo.

Um abraço à minha querida amiga 
Marli que mais uma vez foi uma 
exemplar Mestre de Cerimônia 
dos eventos, mostrando atenção, 
eficiência, simpatia e correção.
Ao Ministério da Saúde, À Dra. Ana 
Estela Haddad e à querida Regina 

Lucia Nogueira 
pelo suporte 
para que pu-
déssemos ofe-
recer gratuita-
mente um curso 
do  nível e da 
qualidade deste 
Curso Básico do 
PECS a institu-
ições públicas 
e privadas de 

todo país.
Um abraço muito especial para a 
Sônia e para todas as mães volun-
tarias que trabalharam estes três 
dias no bazar do evento dando o  
toque de graça e simpatia a estes 
dias de tanto trabalho.
Um abraço a todos os participantes 
dos eventos, a todas as pessoas 
solidárias que colaboraram com a 
nossa rifa e a todos os nossos queri-
dos amigos que tornam possível a 
existência da AMA.
Um abraço a todos.

Ana Maria S. Ros de Mello
anamaria@ama.org.br

Está à venda na loja virtual da 
AMA  a versão oficial em português 
da segunda edição do Manual de 
Treinamento do PECS - Sistema de 
Comunicação por Troca de Figuras.
O valor do manual é de R$120,00. 
Você também pode adquirir o seu 
exemplar diretamente na unidade 
da Lavapés (falar com a Paula). 
Tiragem limitada
www.ama.org.br

Manual oficial do PECS

XV Encontro de Amigos pelo
Autismo
Foi uma enorme satisfação organizar e as-
sistir o Curso Basico do PECS, com as pro-
fessoras Anne Hoffman e Jill Waegenaere. 
O curso aconteceu dias 9 e 10 de Outubro 
no Auditório do Hospital Cruz Azul, e foi 
oferecido pela AMA de forma totalmente 
gratuita a profissionais de todo o Brasil, 
graças ao apoio do Ministério da Saúde.
O XV Encontro de Amigos pelo Autismo, 
aconteceu dia 11 de Outubro também 
no Auditório Hospital Cruz  e contou com 
a presença de pessoas respeitadíssimas 
em sua área como Jacy Perissinoto, Caio 
Miguel, Meca Andrade, Fernanda Marques 
e outros.
O foco deste evento foi a comunicação e 
todos os especialistas mostraram o esfor-
ço que vem sendo feito para apoiar o má-
ximo desenvolvimento da capacidade de 
comunicação das pessoas com autismo.
Além da importância do tema, como sem-
pre, este Encontro tornou possível uma 
rica troca de experiências entre pais e 
profissionais de todo o país.
Neste número colocamos apenas as ava-
liações e no próximo selecionaremos fotos 
dos melhores momentos.
A seguir os resultados das avaliações dos 
participantes do Evento e do curso:
 
Item XV encontro PECS

Fraco         0%      0%
Ruim         0%                       0%
Regular         0%                       0%
Bom      20,9%                     2,8%
Ótimo      62,5%                   33,8%
Excelente   16,6%   63,3%



 

Johannes H. G. F. von Ledebur  02
Cayque Rodrigues Santos  02
Danusa Leite Lacerda  03
Mikaelle Santiago Bento  04
Gabriel Tetsuo M. Falsarella  05
Vinícius Spedo Martins  06
Jaine da Silva Fernandes  07
Gabriel de Jesus Santos  11
Fernando Rebelo Nogueira  12
Renato Furia Silva  18
Ariel Ferreira Fernandes  20
Fabricio Sguizzato  20
Renato Rodrigues de Moraes  26
Marcos Guilherme Lemos Rocha 28
Nicholas da Silva Moura  28
Marcus Vinícius Buissa Hernandes 30

Aniversariantes  
de Outubro
Aluno         dia

Desde o ano passado, o Cen-
tro de Conhecimento da AMA 
vem promovendo toda última 
segunda-feira do mês, pa-
lestras do ciclo, “Meu fi-
lho tem autismo”, dirigidas 
a pais, tentando ajudá-los 
a resolver da melhor forma 
possível as dificuldades de 
ter um filho com autismo.
O ingresso dos pais a estas 
palestras é um quilo de ali-
mento não perecível.
Os pais têm rela-
tado que além das 
palestras terem 
sido de muita aju-
da, lá eles encon-
tram outros pais 
com os quais tro-
cam experiências 
e têm avaliado a 
programação de 
uma maneira muito 
positiva.
Neste final de 
ano já estamos 
começando a montar 

Meu filho tem autismo

“Ficam os associados da AMA - Associação de Amigos do Autista convocados, na 
forma do artigo 13 do Estatuto a comparecerem à Assembléia Geral Extraordinária 
a ser realizada no dia 26/11/2009 às 20:00 horas em sua sede social a fim de deli-
berarem sobre a seguinte ordem do dia:

1) Convalidação e aprovação das contas da atual diretoria no período de 2.008 a 
2.009;
2) Alteração do mandato de 1(hum) para  2 (dois) anos;
3) Eleição dos membros da diretoria, do conselho fiscal e do conselho consultivo 
observado o artigo 8º, para o período de 01/01/2010 a 31/12/2011 
4) Convalidação de todas as alterações anteriores e consolidação do estatuto social 
vigente;
5) Outros assuntos de interesse social;

Observações:

Os sócios que desejarem concorrer ao cargo de presidente deverão observar o 
disposto no art. 8º, item 2º do estatuto, que assim dispõe:
“Para se candidatar a presidente da associação o sócio terá de atender aos requi-
sitos das letras “A” ou “B” do item 1º deste artigo, além de ser pré-qualificado de 
forma irrecorrível pelo conselho consultivo:
a) tenha filho atendido pelo NAAMA;
b) seja um dos sócios que participaram da fundação da associação.”
A chapa completa deverá ser oficialmente apresentada até 20/11/2.009.
Ressaltamos, devido à importância das matérias a serem tratadas, a necessidade do 
comparecimento do maior número de associados (pais) possíveis pois, em algumas 
matérias é necessária a presença de 1/3 dos associados e aprovada por 2/3 dos 
presentes.

São Paulo, 28 de Setembro de 2009.”

Direção

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ELEIÇÕES 2009

o calendário de 2010 e estamos 
começando por programar os te-
mas que tem tido maior aprova-
ção, mas gostaríamos também de 
receber comentários e sugestões 
por parte dos pais, tanto os 
que participaram das palestras 
quanto dos que nunca vieram.
Pedimos a todos que escrevam 
para centrodeconhecimento@ama.org.br con-
tribuindo para que em 2010 este 
programa continue e se torne 
ainda mais útil para todos.

O programa  de palestras “Meu 
filho tem autismo” que começou 
em 2008 tem sido um grande 
sucesso e não são poucos os pais 
que não conseguindo vaga na 
AMA para seus filhos, tem pro-
curado estas palestras como 
fonte de esclarecimento e ponto 
de apoio.
Algumas pessoas têm nos per-
guntado, porque não fazemos 
palestras eventuais direcio-
nadas à comunidade para ti-
rar dúvidas, desmistificar mitos 
e dar dicas de como comportar-
se na presença de uma pessoa 
com autismo no supermercado, 
restaurante, banco, parque etc.
Por isso, estamos planejando 
para 2010 o programa “Autis-
mo, você sabe o que é?”, dirigido 
à sociedade em geral.
Pensamos iniciar este programa 
dirigindo-nos a nossos vizinhos 
do Cambuci que acompanham 
diariamente o ir e vir de nossa 
Associação. 
Nossos vizinhos do Cambuci ou 
de bairros próximos, estão con-
vidados a escrever para cen-
trodeconhecimento@ama.org.
br com sugestões de temas de 
seu interesse relacionados ao 
autismo, para compor este  pro-
grama de palestras do próximo 
ano.
Ficaremos muito felizes de rece-
ber sugestões e nos empenhare-
mos fortemente para atender a 
todas.

Palestras “Autismo, você 
sabe o que é?”


